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Data zamieszczenia sprawozdania 2021-09-24

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     MAZOWIECKIE

Gmina M.ST. WARSZAWA

Powiat M.ST. WARSZAWA

Ulica MOKOTOWSKA Nr domu 55 Nr lokalu 

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 00-542 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 226425742

Nr faksu E-mail mmagdziak@habitat.pl Strona www www.habitat.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2002-12-13

2013-12-03

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 01532790400000 6. Numer KRS 0000143344

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

MAGDALENA 
RUSZKOWSKA CIEŚLAK

PREZES ZARZĄDU TAK

MAREK MAGDZIAK CZŁONEK ZARZĄDU TAK

MARINA YOVEVA CZŁONEK ZARZĄDU TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

JURAJ STUPKA CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

VALENTINA PETRUS CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

RICK HATHAWAY CZŁONEK RADY 
FUNDACJI

TAK

FUNDACJA "HABITAT FOR HUMANITY POLAND"
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja Habitat for Humanity Poland jest chrześcijańską pozarządową 
organizacją non-profit, której misją jest zapewnienie godnego miejsca do 
życia niezamożnym rodzinom. Organizacja pomaga rodzinom o niskich 
dochodach oraz beneficjentom instytucji wspierających grupy zagrożone 
wykluczeniem mieszkaniowym. Habitat for Humanity buduje i remontuje 
domy, przy wsparciu rodzin, wolontariuszy lokalnych i 
międzynarodowych, darczyńców i organizacji Habitat for Humanity z 
innych krajów. 

Cele szczegółowe:
- działalność w zakresie pomocy społecznej, działalności charytatywnej i 
dobroczynności oraz ochrony zdrowia polegając na inspirowaniu, 
wspieraniu i jednoczeniu wszelkich inicjatyw zmierzających do stworzenia 
osobom w potrzebie godnego miejsca do życia oraz ochrony zdrowia.

Działalność Fundacji jest skierowana do osób w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej, której ni są w stanie pokonać samodzielnie 
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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Cele Fundacji są realizowane poprzez:

A. pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
poprzez budowanie skromnych lecz odpowiednich domów lub mieszkań, 
albo ich remontu, w celu wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym;

B. organizowanie pomocy finansowej, technicznej, materiałowej i 
sprzętowej w realizacji popieranych przedsięwzięć budowlanych w tym 
także bezpośrednie i pośrednie dofinansowywanie tych przedsięwzięć; 

C. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz konfliktów zbrojnych 
w kraju i zagranicą;

D. aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy;

E. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 
zagrożonych wykluczeniem;

F. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

G. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 
współpracy między społeczeństwami;

H. promocję i organizację wolontariatu;

I. pobudzanie i wspieranie rozwoju naukowo-technicznego w dziedzinie 
budownictwa mieszkaniowego, w szczególności technologii 
energooszczędnych i ekologicznych;

J. organizowanie zebrań, odczytów, wykładów, konferencji 
międzynarodowych, spotkań, treningów;

K. pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych;

L. realizowanie działań w ramach pomocy rozwojowej i humanitarnej poza 
granicami Polski;

M. współpracę, pomoc i wspieranie, również finansowe innych instytucji i 
organizacji działających w celach zbieżnych z celami Fundacji;

N. współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego w celu 
promowania i budowania mieszkań czynszowych, przeznaczonych na 
wynajem dla osób niezamożnych;

O. współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego oraz 
instytucjami w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w celu 
budowania świetlic środowiskowych, hospicjów, domów pobytu 
dziennego;

P. rozdzielanie uzyskanych środków dla organizacji partnerskich Habitat 
for Humanity i innych w Polsce i za granicą.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Fundacja Habitat for Humanity Poland realizuje w swojej siedzibie tj. w 2 lokalach przy ul. Mokotowskiej 55 w Warszawie 
(dzielnica Śródmieście) działalność statutową nieodpłatną i odpłatną w ramach czterech obszarów strategicznych:
1. Programy budowlano-remontowe
2. Program rzecznictwa publicznego na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce
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3. Promocja wolontariatu
4. Budowanie stabilności finansowej i efektywności działań pomocowych Fundacji
W roku 2020, który obejmuje niniejsze sprawozdanie, zrealizowane zostały następujące działania:

1. Pomoc w ramach programu budowlano-remontowego

WSPARCIE RODZIN INDYWIDUALNYCH W TRUDNEJ SYTUACJI MIESZKANIOWEJ
Są to rodziny, które spełniają kryteria pomocy remontowej (http://habitat.pl/kryteria-kwalifikacji/ ): 
 zamieszkują w lokalu, który wymaga interwencji remontowej oraz mają do niego tytuł prawny;
 mieszkają w warunkach, które są szkodliwe dla zdrowia i utrudniają codzienne funkcjonowanie (np. lokale zagrzybione, 
niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych);
 aktywnie starają się zmienić swoje warunki zamieszkiwania;
 chcą się wprowadzić do przydzielonego mieszkania komunalnego / socjalnego, ale nie mają środków, żeby je wyremontować 
– zdarza się, że przydzielane mieszkania są w tak złym stanie, że nie nadają się do zamieszkania.

Wsparcie udzielane przez Habitat for Humanity Poland co do zasady obejmuje:
 prace przygotowawcze i nadzór techniczny, przygotowanie kosztorysu remontu i zestawienia potrzebnych materiałów; 
pomoc w zakupie materiałów remontowych, koordynację przebieg remontu, pomoc w znalezieniu ekip do specjalistycznych 
prac;
 pomoc w obniżeniu kosztów remontu poprzez pozyskanie materiałów remontowych od darczyńców;
 pomoc w obniżeniu kosztów remontu poprzez organizowanie akcji z udziałem wolontariuszy (korporacyjnych, 
młodzieżowych, kompetencyjnych, a także grup wolontariuszy zagranicznych, w ramach programu Habitat Global Village).
Od 2019 r., w związku z brakiem możliwości, w świetle obowiązujących przepisów prawnych, udzielania osobom 
indywidualnym nieoprocentowanych pożyczek przez instytucje niefinansowe (a więc także Fundację Habitat for Humanity na 
cele remontowo-budowlane), Fundacja zmuszona została ograniczyć swoje wsparcie adresowane do osób indywidualnych. 
W roku 2020 w trybie interwencji kryzysowej wsparliśmy w remontach domów 2 rodziny na terenie Warszawy oraz jedną 
rodzinę z terenu województwa śląskiego. 

POMOC HABITAT POLAND DLA INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Habitat Poland wspiera inicjatywy mające na celu poprawę warunków przebywania i opieki realizowane przez organizacje 
partnerskie specjalizujące się w niesieniu pomocy różnym grupom osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 
 w placówkach (osoby starsze, osoby niepełnosprawne umysłowo-fizyczne, dzieci, osoby w kryzysie bezdomności, pacjenci z 
rozpoznaniem uzależnienia i inne);
 włączamy się w inicjatywy mające na celu rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, tym tworzenie nowej infrastruktury 
mieszkalnej dla osób opuszczających placówki pieczy zastępczej, ośrodki terapii uzależnień, zapewnienie godnych warunków 
rodzinom i osobom uciekającym przed przemocą domową, uchodźcom i migrantom.

Wsparcie Habitat Poland polega na:
 pomocy technicznej: wsparcie konsultanta technicznego dla wspólnot mieszkaniowych i małych spółdzielni w pracach nad 
planem remontowym, wyborze firm budowlanych, nadzorze i kontroli jakości robót budowlanych;
 pomocy finansowej – nieoprocentowana pożyczka na cele remontowo-budowlane oferowana na średnio 5 lat;
 mobilizowanie potrzebnych środków finansowych i darowizn materiałowych w celu obniżenia kosztów remontu;
 pomoc grup wolontariuszy w pracach remontowych.

W roku 2020, podczas pierwszej fali pandemii COVID, Fundacja Habitat for Humanity Poland we współpracy z IKEA Polska 
podjęła inicjatywę rozpoznania potrzeb schronisk i punktów pomocy dla osób w kryzysie bezdomności zmuszonych do 
reorganizacji przestrzeni i dostosowania działalności do zaostrzonych wymogów sanitarnych. W wyniku akcji, 9 organizacji 
prowadzących placówki stacjonarne oraz mobilny punkt pomocy osobom w kryzysie bezdomności otrzymało ze sklepów IKEA 
m.in. materace, pościel i koce, ręczniki, drobne wyposażenie takie, jak dozowniki i spryskiwacze do środków dezynfekcyjnych, 
pojemniki na żywność oraz termosy. Produkty te pozwoliły poprawić warunki w schroniskach, doposażyły punkty wydawania 
wsparcia (żywności, odzieży), umożliwiły dezynfekcję rąk i zabezpieczenie żywności.

W ostatnim kwartale 2020 r. podjęliśmy się także zadania wyposażenia trzech mieszkań chronionych -treningowych dla osób po 
kryzysach psychicznych, które będą prowadzone przez Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie. Utworzonych zostało 12 
miejsc, z których rocznie może korzystać nawet 24 osoby.

W minionym roku Fundacja wsparła również trzy organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego tj.: Fundacja Dom 
Nadziei z Gliwic, Śląska Fundacja Błękitny Krzyż z Bielska-Białej, Fundacja Rodzin Polskich im. Św. JP II ze Świętochłowic.
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PROJEKTY INNOWACYJNE
Program Społeczna Agencja Najmu
W 2020 r. Fundacja Habitat for Humanity kontynuowała rozpoczęty 1 października 2019 r. program Społeczna Agencja Najmu. 
Program ten jest kontynuacją realizowanego do końca września 2019 r. projektu „HomeLab: Społeczna Agencja Najmu i 
Zatrudnienia”, który był dofinansowany ze środków UE, realizowany równolegle w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. 
Program Społeczna Agencja Najmu jest realizowany na podobnych zasadach co projekt HomeLab. Strategicznym partnerem 
programu dalej jest Miasto Stołeczne Warszawa, które aneksowało Umowę o Współpracy z dn 22.10.2017 r., przedłużając ją do 
31.12.2021 r.
SAN, działając z misją dobra społecznego, pośredniczy w wynajmie mieszkań między właścicielami zasobów mieszkaniowych 
(prywatne, samorządowe lub państwowe) a potencjalnymi najemcami mieszkań, którzy nie są w stanie udźwignąć kosztów 
wynajmu na zasadach rynkowych lub ze względu na sytuację (np. samotni rodzice, cudzoziemcy) mają problemy ze 
znalezieniem mieszkań na wynajem na rynku. Działania SAN nakierowane są na poprawę dostępu do mieszkań przystępnych 
cenowo dla różnych grup odbiorców i skierowane są zarówno do osób w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, jak i do osób o 
umiarkowanych dochodach (które nie mogą sobie pozwolić na najem lub zakup mieszkań na zasadach komercyjnych, a 
jednocześnie nie kwalifikują się do najmu mieszkań komunalnych). Wśród podnajemców SAN są np. samotni rodzice, rodziny 
wielodzietne, rodziny cudzoziemskie, osoby opuszczające schroniska, placówki interwencji kryzysowej lub pieczę zastępczą.
SAN pozyskuje istniejące lokale, zarówno w stanie do użytku, jak i wymagające remontu (ponownie wprowadzane na rynek 
najmu). Właścicielom lokali SAN gwarantuje płatności czynszu najmu (nawet jeśli podnajemca okresowo nie płaci czynszu) oraz 
brak okresów bez zapłaty czynszu, gdy zmieniają się podnajemcy lokalu. W zamian SAN negocjuje z właścicielami obniżenie 
ceny najmu. 
Ponadto SAN świadczy podnajemcom usługi wspierające – pomoc i opiekę socjalną, które pozwalają na stopniowe 
ustabilizowanie i usamodzielnienie się lokatorów i trwałą poprawę ich sytuacji życiowej. Dla zapewnienia 
zindywidualizowanego, dostosowanego do potrzeb, możliwości i oczekiwań klienta, pakietu usług w obszarach mieszkaniowym 
i społecznym w SAN stworzono funkcję specjalisty ds. najmu społecznego. Jest to nowy, interdyscyplinarny zestaw kompetencji 
na polskim rynku, łączący zakres obowiązków i umiejętności pracownika socjalnego oraz zarządcy najmu. 
W 2020 r. Społeczna Agencja Najmu powiększyła portfolio zarządzanych przez siebie mieszkań z 26 (w tym 14 lokali 
pochodzących z zasobów miejskich i 12 z rynku prywatnego) do 38 lokali (dodatkowe 12 lokali pochodzących z rynku 
prywatnego). W sumie w ciągu roku SAN pomógł 44 gospodarstwom domowym – 127 osobom, w tym 70 cudzoziemcom, 15 
samotnym rodzicom oraz 54 dzieciom.
Mieszkania miejskie są dedykowane przede wszystkim osobom wykluczonym mieszkaniowo, społecznie, zawodowo, 
zdrowotnie, które ze względu na wieloaspektowość własnego wykluczenia i trudną sytuację finansową nie mogą zamieszkać w 
droższych mieszkaniach prywatnych, ani w żaden inny sposób zapewnić sobie/ rodzinie godnych warunków mieszkaniowych. W 
przeważającej większości są to osoby oczekujące na przyznanie mieszkania z zasobów miejskich, a dzięki ofercie SAN mogą ten 
czas spędzić w godnych warunkach.
Pozyskane mieszkania prywatne są dedykowane uczestnikom (rodzinom) dotkniętym wykluczeniem mieszkaniowym, ale 
posiadającym średnie dochody umożliwiającym najem lokalu z zasobów SAN w usłudze najmu społecznego i warunkach 
mieszkania po niższych niż komercyjne stawkach.

Projekt  "SAN-Warszawa-CMT" (Społeczna Agencja Najmu-Warszawa-Centrum Mieszkań Treningowych)

Od  1 sierpnia 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku, w ramach realizacji zadania publicznego, we współpracy z Biurem Spraw 
Dekretowych m.st. Warszawy, Fundacja realizowała projekt SAN-Warszawa-CMT dedykowany osobom i rodzinom zagrożonym i 
wychodzącym z bezdomności, które mieszkały bądź opuściły zreprywatyzowane budynki na terenie m.st. Warszawy i które ze 
względu na wielostronny charakter dotykających ich problemów potrzebowały kompleksowego wsparcia. 
W ramach działań CMT realizowanych w 2020 roku znalazły się:
• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkaniowego
W okresie od stycznia do grudnia 2020 zapewniono bezpieczeństwo mieszkaniowe 6 osobom z gospodarstw jednoosobowych 
oraz 12 osobom z gospodarstw wieloosobowych (w tym 15 osobom dorosłym i trójce dzieci). Łącznie pomocą mieszkaniową w 
ramach programu objętych zostało 10 gospodarstw domowych, które opuściły zreprywatyzowane budynki znajdujące się na 
terenie m.st. Warszawy
• Utrzymywanie lokali zgodnie z wymogami technicznymi i standardami Fundacji Habitat for Humanity Poland
W okresie od stycznia do grudnia 2020 w mieszkaniach prowadzono drobne naprawy wynikające z bieżącego użytkowania i 
usuwano zgłaszane przez uczestników usterki. Cztery lokale odświeżono i przygotowano do oddania Zarządowi Mienia Skarbu 
Państwa.   
• Zapewnione wsparcie dla uczestników:
Przez cały 2020 r. beneficjenci projektu uzyskiwali wsparcie w procesie usamodzielnienia się poprzez zapewnienie 
specjalistycznej pomocy prawnej, psychologicznej oraz pracownika socjalnego w obszarze pomocy mieszkaniowo- socjalnej i 
edukacji finansowej . W okresie od stycznia do grudnia 2020 pracownik socjalny był w bieżącym kontakcie z każdym z 
gospodarstw domowych. W okresie szczytów pandemii w formule cotygodniowego kontaktu telefonicznego (z każdego były 
sporządzane bieżące raporty), w pozostałych okresach wedle potrzeby, ale nie rzadziej niż 3 razy w miesiącu.
• Uzyskanie docelowej pomocy mieszkaniowej
W 2020 roku osoby z czterech gospodarstw domowych otrzymały klucze do lokali z zasobów m.st. Warszawy. Uczestnikom 
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udzielono pomocy i wsparcia w procesie zmiany miejsca zamieszkania, pozyskaniu niedrogich mebli, urządzenia i 
zagospodarowania mieszkania. W przypadku pozostałych uczestników pracownik socjalny monitorował proces ubiegania się o 
najem lokalu z zasobów m.st Warszawy. Sześć gospodarstw domowych pomimo zakończenia formalnych działań projektowych 
objętych zostało w 2021 roku pomocą mieszkaniową i wsparciem w formie pracy socjalnej. Kontynuacja działań realizowana 
jest ze środków własnych Fundacji. 
• Ewaluacja
W 2020 roku przeprowadzono dwie rundy badania ewaluacyjnego. Dane zbierane były w zależności od etapu za pomocą: badań 
ankietowych, które były wypełniane indywidualnie przez beneficjentów oraz on-line przez specjalistów; obserwacji 
uczestniczących prowadzonych podczas spotkań z zespołem specjalistów pracujących w projekcie; analizy dokumentacji 
projektowej; wywiadów indywidualnych ze specjalistami CMT oraz pracownikami Habitat for Humanity Poland; wywiadu 
grupowego przeprowadzonego podczas spotkania specjalistów w grudniu 2020 r.

Platforma wsparcie NGO „Budujemy Dobro”
W roku 2020 zrealizowano część koncepcyjną prac nad internetową platformą wsparcia NGO w procesach remontowo-
budowlanych. Działanie to zostało sfinansowane z projektu: Stabilny fundament, by budować więcej w ramach konkursu 
grantowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 „PROO Priorytet 1a.Wsparcie działań misyjnych i 
rozwoju instytucjonalnego” Narodowego Instytutu Wolności. Platforma ma stać się ogólnopolskim narzędziem, który kojarzy 
ofertę biznesu z potrzebami NGO, związanymi z procesem remontowo-budowlanym. Narzędzie przyczyni się również do 
zmniejszenia śladu węglowego, wynikającego z ewentualnej utylizacji przekazanych towarów.

Najważniejsze zadania zrealizowane w ramach tej części projektu to:
a) zrealizowanie części badawczej (grupa ekspertów, badanie ilościowe, badanie jakościowe),
b) opracowanie analizy prawnej, technicznej, informatycznej narzędzia,
c) opracowanie koncepcji platformy,
d) opracowanie pilotażu platformy,
e) opracowanie kosztorysu narzędzia oraz planu FR na rzecz pilotażu.
 

2. Program rzecznictwa publicznego na rzecz poprawy warunków mieszkaniowych w Polsce

Poza bezpośrednim wsparciem osób w potrzebie mieszkaniowej, Habitat na świecie i w Polsce aktywnie angażuje się w 
działania na rzecz kształtowania polityk publicznych zmierzających do zwiększenia liczby mieszkań dostępnych finansowo dla 
jak najszerszej liczby ludzi.
Naszą misją w Polsce jest dotarcie do jak najszerszego kręgu obywateli i przekonanie ich, że zmiana jest konieczna na poziomie 
polityk krajowych. Zdobywamy praktyczne doświadczenie od ponad 29-lat – budując proste acz solidne i dostępne finansowo 
domy w Polsce oraz  prowadząc pilotażowe projekty w obszarze m.in. mieszkań treningowych czy najmu społecznego. 
Pozwoliło nam to rozpoznać potrzeby mieszkaniowe Polaków, możliwości ich zaspokajania oraz zidentyfikować słabości 
realizowanej dotychczas polityki mieszkaniowej. Doświadczenie i wiedzę angażujemy w działania rzecznicze, których celem jest 
takie kształtowanie polityk publicznych, aby udało się przerwać krąg wykluczenia mieszkaniowego – a przez to zapewnić godne 
miejsce do życia każdemu.
Habitat nie jest organizacją lobbingową – nie działamy na rzecz konkretnego klienta, któremu zależy na konkretnych 
rozwiązaniach prawnych. Jesteśmy rzecznikami godnych miejsc do życia – działamy na rzecz obywateli i całych grup 
społecznych dotkniętych biedą mieszkaniową. Naszymi celami są: informowanie opinii publicznej o najnowszych wynikach 
badań dotyczących mieszkalnictwa, animowanie debaty publicznej dotyczącej mieszkalnictwa, współpraca ze wspólnotami 
lokalnymi oraz zachęcanie decydentów do podjęcia działań na rzecz jak najskuteczniejszego zapewnienia szerokiego dostępu do 
godnego mieszkania.
Priorytetowo wspieramy: 
 Realizację i aktualizację narodowej strategii rozwoju mieszkalnictwa, obejmującej rozwój mieszkalnictwa społecznego wraz z 

ramami jego finansowania.
 Inicjowanie i wspieranie współpracy międzysektorowej w zakresie rozwoju mieszkalnictwa społecznego przez instytucje 
publiczne, podmioty prywatne, organizacje pozarządowe oraz grupy mieszkanek/mieszkańców i spółdzielnie mieszkaniowe.
 Zwiększenie liczby budowanych mieszkań o charakterze społecznym.
 Zwiększanie sektora mieszkań społecznych poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz ułatwianie angażowania się w 
ten segment podmiotów innych niż gmina, w szczególności podmiotów non-for-profit, w tym organizacje pozarządowe.
 Umożliwienie najmu społecznego w lokalach, nie będących zasobem gminnym lub TBS.
 Wzmocnienie systemu inwestowania w remonty i adaptacje zdegradowanej substancji mieszkaniowej.
 Włączenie sektora prywatnego (deweloperów) w tworzenie mieszkań społecznych.
 Ratyfikacja Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej wraz z Artykułem 31, gwarantującym prawo do mieszkania.
 Rozwój i zwiększanie ilości mieszkań wspomaganych i chronionych, w szczególności mieszkań treningowych dla grup 
wykluczonych mieszkaniowo lub zagrożonych wykluczeniem.
 Rozwój innowacyjnych rozwiązań na rynku mieszkaniowym, takich jak społeczne agencje najmu czy kooperatywy 
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mieszkaniowe. 
Jednym z działań zmierzających do wpływania na politykę mieszkaniową w Polsce jest aktywizacja obywateli do 
pełnowymiarowego zaangażowania w kwestie mieszkaniowe w Polsce. W tym celu angażujemy się w działania lub inicjujemy 
działalność koalicji zorientowanych na problemy mieszkaniowe. Organizujemy też coroczną konferencję na temat 
mieszkalnictwa – Forum Mieszkaniowe, publikujemy raport dotyczący mieszkalnictwa w Polsce oraz prowadzimy cykliczne 
badania opinii publicznej.
W roku 2020  w ramach działań rzeczniczych:
 Zorganizowaliśmy coroczną konferencję Forum Mieszkaniowe (5-6.10.2020), w której uczestniczyło ponad 150 ekspertów, 
przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i dziennikarzy. Konferencja odbyła się w 
formule online (nagrania są dostępne na kanale Fundacji na YouTube https://youtu.be/XjOgNqsB3aA );
 W kwietniu 2020 roku przeprowadziliśmy badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków, a 
następnie opracowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy raport Problemy mieszkaniowe Polek i Polaków oraz ocena istniejących 
rozwiązań, w którym przedstawiono wyniki badania wraz z omówieniem eksperta; link do raportu: https://habitat.pl/forum-
mieszkaniowe-2020/raport/
 Aktywnie uczestniczyliśmy w procesach legislacyjnych poprzez udział w konsultacjach publicznych – m.in. przedstawiliśmy 
szczegółowe stanowiska co do projektów ustaw o:
o kooperatywach mieszkaniowych (maj 2020), 
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (maj 2020) – tą ustawą wprowadzono dopłaty do dodatków 
mieszkaniowych dla najemców odczuwających skutki finansowe pandemii COVID-19, co odpowiadało na postulaty Fundacji 
zapewnienia wsparcia finansowego potrzebującym najemcom,  
o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (czerwiec 2020),
o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (czerwiec 
2020) w koalicji z innymi podmiotami, 
o zmianie ustawy o pomocy społecznej (listopad 2020) w koalicji z innymi organizacjami i osobami.
 Zainicjowaliśmy i prowadziliśmy Koalicję rzeczniczą działającą na rzecz osób w kryzysie bezdomności i wykluczonych 
mieszkaniowo lub zagrożonych tymi zjawiskami. W skład Koalicji weszło ponad 20 organizacji pozarządowych, ekspertów i 
społeczników, którzy podjęli wspólne działania rzecznicze. W ramach Koalicji m.in. zorganizowano cykl webinariów (dostępne 
na kanale Fundacji na YouTube) oraz opublikowano Informator Rzeczniczy (dostępny na stronie Fundacji w zakładce 
publikacje);     
 Jako prelegenci wzięliśmy udział w szeregu konferencji i wydarzeń, m.in. (i) w międzynarodowym okrągłym stole dotyczącym 
ubóstwa energetycznego i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji organizowanym przez Europejską Federację Narodowych 
Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych FEANTSA, (ii) w konferencji Pokonać Bezdomność organizowanej przez 
Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności (OFRPB), (iii) w webinarium Policy Lab: Government-
Led Rental Housing Model: Options and Challenges organizowanym w związku z kryzysem mieszkaniowym w Indiach. 
Opublikowaliśmy również szereg publikacji i materiałów, m.in. w informatorze Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Toruniu czy publikacji OFRPB; 
 Habitat Poland jest także członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Lokalowych i Ochrony Praw Lokatorów przy Biurze 
Polityki Lokalowej M. St. Warszawy, biorąc aktywny udział w obradach BKDS oraz opiniując akty prawne;
 Byliśmy zaangażowani w prace strony społecznej nad opracowaniem założeń i koncepcji strategii deinstytucjonalizacji usług 
społecznych w Polsce w ramach procesu zainicjowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawicielka 
Habitat Poland koordynowała prace grupy ds. bezdomności i mieszkalnictwa; 
 W 2020 roku Fundacja Habitat Poland kontynuowała członkostwo w Radzie Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej 
Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN) oraz w pracach Komisji Ekspertów ds. Przeciwdziałania Bezdomności przy Biurze 
Rzecznika Praw Obywatelskich. Zostaliśmy również członkiem Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu 
Bezdomności.

3. Program promocji wolontariatu

W roku 2020, pomimo rozwoju pandemii, Habitat Poland odniósł sukces w promocji różnych form wolontariatu, angażując 74 
wolontariuszek i wolontariuszy, którzy włączyli się w roku sprawozdawczym w prace biurowe i budowlane, ofiarowując łącznie 
prawie 586 godzin nieodpłatnej pracy.
Wolontariusze włączali się  w działa Fundacji w ramach różnych oferowanych przez form wolontariatu:
• kompetencyjnego: prawnicy, architekci, specjaliści ds. mediów społecznościowych, tłumacze – świadcząc nieodpłatnie 
specjalistyczne usługi na rzecz realizacji celów statutowych Fundacji;
• pracowniczego: jako pomocnicy w pracach remontowych pod nadzorem fachowców;
• młodzieżowego: organizując działania popularyzujące misję Habitat for Humanity oraz ideę wolontariatu wśród rówieśników 
ze szkoły czy uczelni;
• indywidualnego: zgłaszając się do pomocy w pracach remontowych, transportowych, składaniu mebli, pracach biurowych.
W marcu 2020 dzięki grantowi uzyskanemu od Centrum Komunikacji Społecznej M.St. Warszawy na projekt „Załoga: Habitat 
Poland. Misja: Wolontariat!” (Ochotnicy Warszawscy) została zatrudniona facylitatorka, której zadaniem była analiza potrzeb 
Fundacji w zakresie rozwoju wolontariatu. Wnioski ze spotkań z pracownikami i wolontariuszami Fundacji umożliwiły 
aktualizację Programu Wolontariatu oraz stworzenie profili potrzebnych wolontariuszek i wolontariuszy. Ponadto zrealizowano 
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szkolenie z zakresu motywowania zespołu dla 12 pracowników, a koordynatorka wolontariatu rozpoczęła kurs „Zaprojektuj 
szkolenie”, który umożliwi jej tworzenie warsztatów dla  wolontariuszek i wolontariuszy.
W ramach wolontariatu młodzieżowego w Warszawie trzy szkoły i jedna uczelnia potwierdziły chęć współpracy. Szkoły pomogły 
w rekrutacji wolontariuszek i wolontariuszy czytających edukacyjne bajki dzieciom i prowadzących z nimi mini-debaty 
dotyczące wolontariatu i zrównoważonego rozwoju.
W ramach aktywizacji wolontariatu lokalnego odbyły się dwie akcje wolontariatu remontowo-budowlanego, w których wzięło 
udział łącznie 36  wolontariuszek i wolontariuszy. Pierwsza akcja remontowo-budowlana odbyła się we wrześniu na terenie 
ogrodu Domu Samotnej Matki i Dziecka Warszawie, a druga akcja remontowo-budowlana odbyła się w październiku w Fundacji 
Dom Nadziei w Gliwicach - Łabędach.
Odbyło się również 6 spotkań w ramach „Szkoły wolontariatu”, w każdym spotkaniu wzięło udział po 8  wolontariuszek i 
wolontariuszy. Szkolenia dotyczyły tworzenia eventów (projektowanie gier miejskich i event czytelniczego) i akcji „Zrób to sam” 
(wykonanie makramowych toreb, malowanie ubrań, charytatywny warsztat stolarski). Odbył się również warsztat 
fundraisingowy z pisania wniosków. 
W ramach wsparcia wolontariatu zakupiono aparat i rzutnik do wykorzystywania w trakcie akcji.
Poza zorganizowanymi akcjami wolontariackimi do Fundacji zgłaszały się  pojedyncze osoby, które wspierały Fundację swoim 
czasem w ramach działalności rzeczniczej czy pracy biurowej oferując wsparcie w tłumaczeniach.

4. Budowanie stabilności finansowej i efektywności działań pomocowych Fundacji
Fundacja Habitat for Humanity Poland zabiega o zbudowanie stabilnego źródła finansowania dla podejmowanych inicjatyw. 
Dlatego też, wzorem innych organizacji Habitat for Humanity na świecie, otworzyła  w Warszawie sklep charytatywny i miejsce 
aktywizacji lokalnych społeczności pod nazwą ReStore.
ReStore to jeden z programów Fundacji Habitat for Humanity Poland. Sklep działa od marca 2020 roku  w Warszawie, na ul. 
Łojewskiej 12. ReStore to projekt wielowymiarowy, składający się z trzech sfer: 
• ReStore Sklep - salon charytatywny z meblami, artykułami wyposażenia wnętrz, materiałami wykończeniowymi i innymi 
przedmiotami ładnymi i funkcjonalnymi, sprzedawanymi w bardzo przystępnych cenach, gdzie prowadzona jest sprzedaż 
podarowanych mebli, materiałów wykończeniowych, elementów dekoracyjnych wnętrz . Sklep w wersji stacjonarnej i 
internetowej prowadzi również sprzedaż hurtową.  Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na realizację misji Fundacji Habitat 
for Humanity Poland, która poprzez prace remontowo budowlane, mobilizację wolontariuszy oraz działania na rzecz poprawy 
efektywności polityki mieszkaniowej walczy z ubóstwem mieszkaniowym oraz przeciwdziała bezdomności. 
• ReStore Lab – warsztat stolarski, który ma realizować programy rzemieślnicze oraz kreatywne zajęcia. Ważne dla nas jest 
równolegle, aktywne włączanie społeczności lokalnej w działania naprawy i renowacji mebli, które byłyby oferowane w 
wyposażonej już w narzędzia strefie LAB. Szczególnie ważne jest włączenie w te działania seniorów jako wolontariuszy lub 
prowadzących zajęcia z naprawy czy renowacji sprzętów, stworzenie gruntu wymiany doświadczeń międzypokoleniowych.
• ReStore Edu – innowacyjne działania edukacji ekologicznej, skierowane głównie do dzieci i młodzieży. Opracowujemy 
program edukacyjny, wychodzący poza przestrzeń Restore’a i pozwalający dotrzeć z wiedzą o zrównoważonym rozwoju, 
świadomej konsumpcji i ekonomii cyrkularnej do szkół, przedszkoli, ale także środowisk zorganizowanych: firm, uczelni 
wyższych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Domów Kultury. W zamyśle program ten ma  kształtować właściwą świadomość 
ekologiczną.
Unikatowość ReStore opiera się zatem na trzech filarach działań, które wzajemnie się wzmacniają i zwiększają zasięg tego 
projektu.
Otwarcie ReStore było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób, instytucji, firm. Warszawski ReStore nie tylko bazował na 
wiedzy i doświadczeniach z zagranicy. Mieliśmy pełną świadomość, że pomysł trzeba dostosować do europejskich (a w 
szczególności polskich) potrzeb i realiów. Nie jest to tylko miejsce służące wyłącznie do robienia zakupów; jest to również 
przestrzeń, gdzie będą prowadzone warsztaty rzemieślnicze i działania edukacyjne z obszaru ekologii i ekonomii cyrkularnej. 
Ciekawa oferta, otwarcie na lokalną społeczność, przyjazny wystrój i dobra atmostera – to wszystko sprawiło, że warszawski 
ReStore bardzo szybko zyskał rosnące grono sympatyków i stałych bywalców. Od maja do grudnia 2020 r. ReStore miał 8000 
klientów indywidualnych.  W ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności sklep ReStore przyczynił się do uratowania ponad 360 
ton produktów, które zamiast utylizacji zostały sprzedane lub przekazane do dalszego wykorzystania i nie trafiły na śmietnik.  W 
ReStore jest prezentowana stale wystawa fotograficzna „Wszystko zaczyna się w domu” pokazująca sylwetki lokatorów 
Społecznej Agencji Najmu i uwrażliwiająca na problemy mieszkaniowe Polek i Polaków sfinansowana ze środków NIW/PROO 
1a.
Podsumowanie ważniejszych działań ReStore w 2020 roku: 
1. Regularne uczestniczenie w spotkaniach Klubu Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek, reprezentując sklep charytatywny 
ReStore w celu osadzenia działalności sklepu w społecznościach lokalnych. Na spotkaniach informujemy członków klubu o 
możliwości zostawiania ofert swojej działalności w ReStore (jest specjalna tabliczka na oferty dla mieszkańców Targówka), 
informujemy o możliwości przekazywania zbędnych mebli w formie darowizn w ReStore oraz o naszych inicjatywach, 
warsztatach i promocjach sklepu.  
2. Drugą sieci wzajemnego wsparcia w której uczestniczymy regularnie od marca 2019 r. to projekt non profit „WY-gry-WAM 
TARGÓWEK”. To efekt międzysektorowej współpracy organizacji pozarządowych instytucji publicznych, kultury, spółdzielni 
mieszkaniowej, rady osiedla, przedsiębiorców oraz osób prywatnych aktywnych na terenie Targówka. Poprzez wzajemne 
wsparcie członkowie partnerstwa dążą do rewitalizacji Targówka, poprawy sytuacji mieszkańców, ich integracji oraz do rozwoju 
indywidualnych organizacji oraz dzielnicy Targówek. Partnerstwo daje narzędzia do promocji i koordynacji efektywnych działań 
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wspólnych, związanych z rozwojem społeczności lokalnej w różnych obszarach t.j: rewitalizacyjnych, edukacyjnych, 
społecznych, rekreacyjnych, kulturalnych, integracyjnych oraz szeroko pojętej przedsiębiorczości.
Cele i  działania partnerstwa:
• Rozwój sieci podmiotów działających na rzecz rewitalizacji Targówka
• Tworzenie przestrzeni spotkań i edukacji dla lokalnej społeczności, organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców (np. 
pikniki, gry miejskie, imprezy okolicznościowe)
• Wzajemne wsparcie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu uczestników
• Rozwój umiejętności i doświadczenia  członków i samej sieci poprzez uczestnictwo w szkoleniach, wizytach studyjnych, 
superwizji 
• Promocja działalności partnerów
• Rozwój sieci - włączenie nowych partnerów do projektu i wspieranie lokalnych liderów
• Budowanie i wzmacnianie relacji 
Misją Partnerstwa jest rozwój społeczności lokalnej i promocja Targówka. Z myślą o społeczności lokalną warszawskiego 
Targówka powstał film: https://www.youtube.com/watch?v=1L8dFp6vBck&t=27s 
3. Braliśmy udział w spotkaniach BKDS ds. Edukacji, czego efektem jest m.in. udział w projekcie unijnym w partnerstwie z 
dzielnicą Targówek. Będziemy wspólnie realizować projekt edukacyjny „Pochłaniacz wiedzy”, który ma na celu wzmocnienie 
szans edukacyjnych dzieci ze szkoły 114 na Remiszewskiej na Targówku. Projekt dotyczy  zajęć ekologiczno-przyrodniczych dla 
dzieci z różnych grup wiekowych, metodą eksperymentalną czyli zachęcającą i motywującą dzieci do nauki poprzez bezpośredni 
kontakt z przyrodą i zjawiskami wpływającymi na środowisko.
4. Na jesieni, przeprowadziliśmy kilka warsztatów renowacji mebli w naszej strefie LAB w ramach pilotażu. W ramach jednych z 
nich wolontariusze przygotowali elementy wyposażenia i zabezpieczenia do ogrodu jednego z warszawskich Domów Samotnej 
Matki (które zostały następnie zamontowane w DSM). Ze względu na COVID-19 nie byliśmy jeszcze w stanie  prowadzić 
regularnych warsztatów i edukacyjnych zajęć na terenie ReStore, ale szykujemy się już do rozpoczęcia działań w drugiej połowie 
2021.
5. Pod koniec 2020 roku powstała edukacyjna bajka o ReStore pod tytułem "Kanapa Kazika, czyli bajka o odpowiedzialnej 
konsumpcji". Jest to opowieść o pomaganiu przez dawanie, dzieleniu się dobrami, szanowaniu zasobów. Gorąco zapraszamy do 
lektury: https://restore.org.pl/files/Kanapa_Kazika_dodatkowa_bajka_o_ReStore.pdf. Opublikowana jest na stronie www 
ReStore (www.restore.org.pl) i na mediach społecznościowych sklepu i pobierana przez fanów (ponad 3500).
6. 25-27 września wzięliśmy udział w targach Zero Waste. Nasz "eko-kącik", w którym zachęcaliśmy odwiedzających do 
ofiarowania darów z niepotrzebnych już rzeczy dla ReStore, zebrał pokaźną ilość darów (https://www.youtube.com/watch?
v=h0beTAVWlgo). Podobna inicjatywa miała miejsce także we współpracy z praskim centrum Koneser podczas dnia otwartego. 
7. HFH PL zakończyło formalną procedurę uzyskania statusu oficjalnego partnera do projektów z Gminą Warszawa Targówek i 
jest na etapie podpisywania umowy o współpracy. Wiceprezydent m.st. Warszawy nagrał krótki film promujący ideę ReStore. 
Film został umieszczony na oficjalnym profilu m.st. Warszawa:
https://www.facebook.com/watch/?v=716519985906934  
8. Filmy o ReStore Warszawa: 
• https://www.youtube.com/watch?v=JZ0CJp8jqJM&list=PL5Wx4aI0EODSy07UWUn-TXl1fhdJOJYIb&index=2   
• https://www.youtube.com/watch?v=tN5onJ_vgrk&t=6s
• https://www.youtube.com/watch?v=0R_fXAPswdY&list=PL5Wx4aI0EODSy07UWUn-TXl1fhdJOJYIb  

5. PROJEKTY EDUKACYJNE

Fundacja Habitat for Humanity Poland była partnerem realizującym międzynarodowy projekt BUILD Solid Ground (BSG) 
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR). Projekt 
był częścią międzynarodowej kampanii rzeczniczej Habitat for Humanity „Solid Ground”, której celem była poprawa dostępu do 
ziemi jako krok do uzyskania godnego miejsca do życia. W ramach komponentu edukacyjnego projektu, skupiającego się na  
wyzwaniach globalnego mieszkalnictwa, pokazywaliśmy uczniom, studentom i uczestnikom warszatów, dlaczego warto 
angażować się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i jakie współzależności istnieją pomiędzy rozwojem lokalnym a 
rozwojem krajów Globalnego Południa. W ramach edukacji formalnej i nieformalnej działaliśmy w szkołach podstawowych, 
średnich i wyższych. Organizowaliśmy warsztaty, debaty, seminaria, konferencje, eventy artystyczne, akcje wolontariackie, 
kampanie informacyjne, żywe biblioteki (m.in. we współpracy z warszawskim Domem Kultury Świt), projekty uczniowskie, 
konkursy. https://habitat.pl/build-solid-ground/
Latem 2020 zrealizowaliśmy zasięgową kampanię społeczną na zewnętrznych nośnikach miejskich (przystankach komunikacji 
miejskiej, nośnikach w metrze warszawskim) oraz w Internecie (w postaci banerów internetowych oraz treści w mediach 
społecznościowych). Kampania „Okno na świat” była prowadzona w Warszawie oraz Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. 
Zostały zrealizowane spot i plakaty informujące, że godne warunki mieszkaniowe są prawem człowieka i wpływają na inne 
aspekty życia, a także cykl kreacji dynamicznych pokazujący konkretne dane dot. mieszkalnictwa. Scenariusze zajęć były także 
wykorzystywane podczas warszawskiej Zimy w Mieście zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym jak szkolnym.
Celem projektu było ukazanie idei zrównoważonego rozwoju zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju oraz źródeł jej 
powstania poprzez naświetlenie zależności lub pokazanie różnic i podobieństw szeroko pojętej sytuacji mieszkaniowej w 
krajach Globalnego Południa i w Polsce. Niemniej istotnym zamierzeniem projektu było podniesienie świadomości, budowanie 
wiedzy, walka ze stereotypami i ukazanie sensu zaangażowania obywateli w Polsce w kwestie globalnego mieszkalnictwa, 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

prawa do ziemi, zrównoważonego rozwoju miast zgodnie z 11 Celem Zrównoważonego Rozwoju (11 SDG) i rekomendacjami 
Nowej Agendy Miejskiej (NUA).
Zakres tematyczny projektu był szeroki i obejmował następujące zagadnienia:
1. Dostęp do ziemi i mieszkania:
• wysiedlenia/eksmisje;
• prawa kobiet w kontekście prawa do ziemi/prawa mieszkaniowego;
• slumsy/warunki mieszkaniowe urągające godności (ubóstwo mieszkaniowe);
2. Zrównoważony rozwój miast (zgodnie z SDG11 i NUA):
• architektura/planowanie przestrzenne a potrzeby społeczne;
• ochrona środowiska i jej wpływ na jakość życia w miastach;
• innowacyjne/alternatywne budownictwo i rewitalizacja;
• partycypacja mieszkańców w rozwoju miast;
• ubóstwo energetyczne;
3. Polityka migracyjna (w kontekście pracy Fundacji):
• migracje ekonomiczne wewnętrzne/międzynarodowe;
• uchodźcy;
4. Zmiany klimatu
• życie w miejscach dotkniętych skutkami zmian klimatu (podnoszenie poziomu mórz, pustynnienie, susze, powodzie);
• zabudowa podatna na klęski żywiołowe.

W 2020 roku w ramach projektu BSG ok 9000 dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym zostało objętych zajęciami 
edukacyjnymi (467 działań) „Bezpieczne domy – przyjazne miasta”. We współpracy z Fundacją Culture Lab (Wydawnictwo Tup 
Tup Tup) wydaliśmy książkę z bajkami dla dzieci: "Bezpieczne Domy – Przyjazne miasta. Czyli bajki o współpracy, pomocy i 
działaniu" (cykl 4 bajek o przygodach trójki bohaterów, którzy wyruszają do miast Argentyny, Nepalu oraz Etiopii). Bajki były 
okazją do zastanowienia się co to znaczy przyjazne miejsce zamieszkania oraz co można zrobić aby poprawić warunki życia ludzi 
w różnych częściach świata. Książka objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Otrzymała 
także nagrodę Green Building Award 2020 w kategorii Green Product of the Year. Do bajek przygotowany został zestaw 18 
scenariuszy gier i zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz z pierwszych klas szkoły podstawowej, w tym piosenka 
„Budujemy domy!”. Bajki zostały wydane i upowszechnione w postaci książki drukowanej, książki PDF dostępnej online oraz 
audiobooka czytanego przez Krystynę Czubównę. Dodatkowo został nagrany z udziałem aktorki Teatru Witkacego samouczek z 
przedstawiania bajek dzieciom. Zostali przeszkoleni wolontariusze, którzy następnie czytali bajki dzieciom w ramach zajęć 
online (kilkanaście sesji czytania bajek). Bajki i scenariusze zajęć dla nauczycieli są dostępne także w języku angielskim i 
rosyjskim. https://habitat.pl/build-solid-ground/programy-edukacyjne/
W 2020 r. zorganizowano 15 szkoleń dla nauczycieli i trenerów z zakresu tematy projektu BSG, w których wzięło udział ok 230 
uczestników. Zrealizowano także ostatnią edycję Akademii Trenerów dla osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć 
edukacyjnych dot. Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Poprowadzono także 2 edycje tzw. Żywej Biblioteki, w czasie których uczestnicy mieli okazje porozmawiać z osobami, które 
dotknął lub dotyka kryzys mieszkaniowy (m.in. osoby w kryzysie bezdomności, migrantem, samodzielną matką).
Pod koniec 2020 r. prowadzono przygotowania do zorganizowania w ramach ReStore Edu Zimy w Mieście (w trwającym od 5 do 
15 stycznia 2021 roku wydarzeniu w sumie wzięło udział 994 dzieci z klas 1-4, warsztaty przeprowadziło 10 trenerów, odbyły się 
143 godziny zajęć w 6 szkołach).

Podsumowując w ramach projektu Build Solid Ground zrealizowaliśmy blisko 800 wydarzeń o charakterze edukacyjnym, które 
objęły swoim zasięgiem około 12 000 osób w różnym wieku w całej Polsce. 

Więcej informacji o działaniach Habitat for Humanity Poland można uzyskać na: www.habitat.pl oraz na fanpage’u Facebook: 
HabitatPL.
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2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

Poprzez działania rzeczniczce i informacyjne (m.in. w mediach)  na rzecz poprawy efektywności 
polityki mieszkaniowej w Polsce pośredni obszar naszych działań jest o wiele szerszy. Odbiorcami 
naszych działań są lokatorzy lokali miejskich, lokali wspomaganych, młodzież etc. Z naszymi 
działaniami docieramy też do szeroko rozumianej opinii publicznej śledzącej przekazy medialne 
oraz interesującej się debatą publiczną. Jako partnerzy międzynarodowych projektów jesteśmy 
też obecni za granicą.

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

22350

11

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizowania pomocy finansowej, technicznej, 
materiałowej i sprzętowej w realizacji 
popieranych przedsięwzięć budowlanych, w tym 
także bezpośrednie i pośrednie dofinansowanie 
tych przedsięwzięć. Działalność Fundacji jest 
skierowana do osób w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej, której ni są w stanie 
pokonać samodzielnie wykorzystując własne 
uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspieranie 
inicjatywy mających na celu poprawę warunków 
przebywania i opieki realizowanych przez 
organizacje partnerskie specjalizujące się w 
niesieniu pomocy różnym grupom osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

94.99.Z 2 409,17 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 
życiowej poprzez budowanie skromnych lecz 
odpowiednich domów i mieszkań, albo ich 
remont, w celu wyrównania szans tych rodzin i 
osób zagrożonych wykluczeniem. Prowadzenie 
wielorakich programów pomocowych w tym 
Społecznej Agencji Najmu, która oferuje 
mieszkania w przystępnych cenach osobom, 
które nie są w stanie udźwignąć finansowo 
kosztu wynajmu mieszkań na zasadach 
rynkowych. Prowadzenie Centrum Mieszkań 
Treningowych dla osób będących ofiarami 
„dzikiej reprywatyzacji” w Warszawie i przez to 
zagrożonych bezdomnością. Prowadzenie w 
partnerstwie modelowych mieszkań 
treningowych dla wychowanków placówek 
wychowawczych i instytucji pieczy zastępczej.

88.99.Z 0,00 zł

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze wskazaniem sfer(-y) działalności 
pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 działalność charytatywnej

Organizowania pomocy finansowej, 
technicznej, materiałowej i sprzętowej w 
realizacji popieranych przedsięwzięć 
budowlanych, w tym także bezpośrednie i 
pośrednie dofinansowanie tych 
przedsięwzięć. Działalność Fundacji jest 
skierowana do osób w trudnej sytuacji 
finansowej lub życiowej, której ni są w 
stanie pokonać samodzielnie wykorzystując 
własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
Wspieranie inicjatywy mających na celu 
poprawę warunków przebywania i opieki 
realizowanych przez organizacje 
partnerskie specjalizujące się w niesieniu 
pomocy różnym grupom osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

94.99.Z 0,00 zł

2

pomoc społeczna, w tym pomoc 
rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych 
rodzin i osób

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej 
sytuacji życiowej poprzez budowanie 
skromnych lecz odpowiednich domów i 
mieszkań, albo ich remont, w celu 
wyrównania szans tych rodzin i osób 
zagrożonych wykluczeniem. Prowadzenie 
wielorakich programów pomocowych w 
tym Społecznej Agencji Najmu, która 
oferuje mieszkania w przystępnych cenach 
osobom, które nie są w stanie udźwignąć 
finansowo kosztu wynajmu mieszkań na 
zasadach rynkowych. Prowadzenie 
Centrum Mieszkań Treningowych dla osób 
będących ofiarami „dzikiej reprywatyzacji” 
w Warszawie i przez to zagrożonych 
bezdomnością. Prowadzenie w 
partnerstwie modelowych mieszkań 
treningowych dla wychowanków placówek 
wychowawczych i instytucji pieczy 
zastępczej.

88.99.Z 0,00 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą
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2 409,17 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 947 830,46 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 2 675 481,83 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 1 277 149,71 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 699 886,24 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 451 303,59 zł

d) przychody finansowe 194 583,54 zł

e) pozostałe przychody 52 558,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 480 496,74 zł

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1 47.79.Z

Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
W 2020 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland otworzyła sklep charytatywny pod marką 
ReStore. W sklepie mieszczącym się w warszawskiej dzielnicy Targówek sprzedawane są 
otrzymane w postaci darowizn meble, artykuły wyposażenia wnętrz oraz materiały 
budowlane. Poprzez działanie sklepu Fundacja zabezpiecza źródło przychodu na działalność 
statutową realizując przy tym projekt innowacyjny społecznie, promując ideę ekonomii 
cyrkularnej.

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

452 677,82 zł

272 712,03 zł

222 440,61 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych
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2.4. Z innych źródeł 244 745,46 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -201 860,25 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 409,17 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 4 191 342,20 zł 2 409,17 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

1 479 009,96 zł 2 409,17 zł

1 098 222,87 zł 0,00 zł

633 534,85 zł

159 563,45 zł

788 636,90 zł

32 374,17 zł 0,00 zł

1 W ramach działalności nieodpłatnej przeprowadzono termomodernizację budynku mieszkalnego 
jednej z beneficjentek Fundacji.

2 409,17 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

171 074,50 zł

858 118,65 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

451 303,59 złg) z działalności gospodarczej
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5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -398 336,63 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

26 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

19,56 etatów

88 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

5.3. Wynik działalności gospodarczej -182 231,26 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.
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2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

45 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

8 osób

37 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 897 337,88 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego 

1 851 640,57 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną przez 
organizację działalnością gospodarczą 

45 697,31 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

6 455,02 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4) 

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

1 209,30 zł

3 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  w 
okresie sprawozdawczym) 

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

26 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

26 osóbb) inne osoby

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0 osób

3 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 425 679,33 zł

1 425 679,33 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 471 658,55 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 979 254,94 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 872 385,63 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

10 000,00 zł

9. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi organu kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 SA-Warszawa-CMT Pomoc społeczna, w tym pomoc 
osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób poprzez 
remont i obsługę mieszkań 
treningowych.

Miasto Stołeczne Warszawa 191 578,79 zł

10. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
członkowi innych niż organ zarządzający, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

8 000,00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Stabilny Fundament, by 
budować więcej

Wzmocnienie instytucjonalne 
organizacji pozarządowych

Narodowy Instytut Wolności 172 832,16 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Prezes Zarządu Magdalena 
Ruszkowska-Cieślak Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2 Koalicja Rzecznicza Habitat Wzmocnienie potencjału 
rzeczniczego NGO i partnerów 
społecznych na rzecz 
systemowych rozwiązań w 
obszarze bezdomności i 
wykluczenia mieszkaniowego.

Narodowy Instytut Wolności 86 003,17 zł

2021-09-24
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